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Referat fra  møde i  
 

 
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding  

Mandag den 21. januar 2013 kl. 10.00- 14.00 i lokale S.20 
 
Tilstede: 
Jesper Piihl, Elin Brandi Sørensen, Inge Langhave Jeppesen, Teit Lüthje, Kirsten Høg 
 
Afbud: Alexander Steen Christensen, Josefine Munk Damgaard, Tommi Skov, Stefan Michelsen 
 
Tilstede, faglige vejleder Mette Husum Dalstrup 

 
1. Godkendelse af referat fra møde den 17. december 2012 

Godkendt. 
 

2. Meddelelser: 
• Meddelelse fra Valgkontoret: Studienævnets medlemmer pr. 1.jan. 2013 
• Erhvervsøkonomi, HA linjer fra sep. 2013 godkendt i fakultetet 

Et par titler er rettet, og er efterfølgende blevet godkendt i fakultetet. 
• Beløb givet til cand.merc. intro forløb. 
• Let ændrede fagtitler på fag under Erhvervsøkonomi, HA-Design 
• Varsling af adgangsbegrænsning, meddelelse fra fakultetet. 
• Referat fra campusrådsmøde 21. nov. 2012 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense, 15. jan. 2013 
• Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Esbjerg, 16. jan. 2013 
• Dagsorden for møde i Studienævns for Erhvervsøkonomi i Sønderborg, 14. jan. 2013 

Ovenstående taget ad notum. 
 

3. Studienævnets strategi og udviklingsområder  
• Valg undervejs, den 27. februar 2013. 

Der er givet tilbagemelding om, at alle linjeansvarlige ønsker at deltage med indlæg. Vi 
skal have (let) tilpasset flyers med ny information om adgangsbegrænsning fra 1.sep. 
2014 på cand.merc. 

• Åbent Hus i Kolding, den 28. februar 2013. 
De faglige vejledere står sammen med campus for planlægning af dagen. 

• Den nye Erhvervsøkonomiske linje i Design. 
Linjebeskrivelses med tilhørende nye fagbeskrivelser er nu godkendt i fakultetet. Kirsten 
får information til web til videre kreativt redigering hos LINK. 

• Adgangsbegrænsning på cand.merc. fra 2014 (se punkt 4) 
• Tiltag for styrkelse af samspil med praksis. 

Der har tidligere i den erhvervsøkonomiske studielederkreds på tværs været drøftet 
muligheder for fag (et fag pr. semester), der på alle campusser indeholder en plan 
omkring praksis. De udvalgte fag er de fleksible fag på Erhvervsøkonomi, HA: 
Marketing (2.sem), Finansiering (3. sem) og Videregående erhvervsøkonomi (4.sem). 
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I Kolding kobles IDEA ind i forløbet for alle fagene.  
Det første fag, Marketing arbejder Kristin på at ændre, så de studerende i stedet for en 
selvvalgt problemstilling kobles op på eksempelvis tre virksomheder, der levere en 
konkret problemstilling omkring marketing til faget. På den måde bliver praksisforløbet 
integreret i selve undervisningsforløbet. Kristin holder i nærmestre fremtid møde med 
fagets undervisere, og man regner med at udvælge mindre virksomheder til at indgå i 
forløbet for dermed at vise, at også den type virksomheder har brug for marketing 
strategi. Eksamensopgaven i faget kan ændres som konsekvens af de øvrige ændringer, 
fagbeskrivelsen vil i givet fald sendes i høring hos studienævnet og studienævnet for 
DKØ. 
Drøftelse af IT-anvendelse på vores uddannelser. Hvordan ser det ud fra vores 
studerendes vinkel? 
(skubbes til et senere møde) 
 
 

4. Høringer   
• Høring vedr. forslag til adgangsbegrænsning på cand.merc.  

Der var i studienævnet forslag om, at man for ansøgere fra forslagets gruppe 3 primært 
brugte karaktergennemsnit som målestok. 
 
Efterfølgende /KIH (også udsendt den 21. januar til studienævnets medlemmer): 
Kirsten sendte høringssvaret til det koordinerende studienævn, hvor hun drøftede 
muligheder for tilpasning i relation til kriterium vedr. karaktergennemsnit. Anne Lund 
Jepsen mente fra tidligere drøftelser med Optagelse, at der ved dette kriterium kunne 
være visse hindringer specielt i relation til de internationale studerende. 
En efterfølgende drøftelse med optagelse /Cecilie Rutz Kaysen viste, at kriteriet vedr. 
karaktergennemsnit ikke anbefales fra Optagelse begrundet blandt andet i: 

i. En del udenlandske universiteter giver relative karakterer 
ii. Der er erfaring med, at karaktergennemsnittet kan være højt /meget varierende i 

relation til land og universitet. 
iii. Det vil derfor være vanskeligt at kunne foretage en vurdering, der reelt bygger 

på samme vurderingskriterium. 
Der blev fra det koordinerende studienævn konkluderet, at man i relation til krav om 
offentliggørelse af adgangskrav senest 1.februar 2013, ikke ville kunne nå at drøfte 
dette videre på tværs af de erhvervsøkonomiske studienævn i første instans. Punktet 
kan dog tages med til en eventuel senere drøftelse og justering af adgangskriterier for 
gruppe 3. 
 
Studienævnet drøftede ligeledes det indmeldte antal pladser for linjer i Kolding, og 
besluttede at forhøje dette fra 30 til 35 for optag pr. 1.sep. for hver af de 3 og fra 20 til 
25 på 1. feb. Optag dansksprogede cand.merc. linjer. Dette med baggrund i, at vi skal 
tilgodese, at vi er regionens universitet. Jesper informerer instituttet. 

  
• Høring vedr. udkast til nye adgangsbekendtgørelser 

Ingen bemærkninger. 
 
Kvote 1/ kvote 2 
Ikke aktuelt, når vi ikke har adgangsbegrænsning på Erhvervsøkonomi, HA i Kolding. 
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5. Tematisk tilsyn 
 
Studienævnet er jo det studienævn, som fakultetet har bedt være det repræsenterende studienævn på 
samfundsvidenskab i undersøgelsen. 
Kirsten arbejder med svar på pkt. 1-4, som lægges i Disken til studienævnets kommentarer før 
videre sendelse til ledelsessekretariatet og fakultetet. 
Spørgsmål /svar er primært omkring fakts vedrørende antal sager, arten af sager, studienævnets 
sammensætning, delegering m.v. 
Da vi ikke har så meget tid, bad Kirsten om en hurtig tilbagemelding, når oplægget er færdig 
(forventes den 5. feb.) 
Pkt. 5. og følgende spørgsmål.  
Meritsager: Studienævnet mente, at det er vigtigt, at bedømmelse er i studienævnet, da en afgørelse 
bør holdes i et fagligt miljø. Også selv om vi kan slippe for et (stort) stykke arbejde. 
Dispensationer kan der – afhængig af dispensationsområde- være nogle forvaltningsretslige 
uhensigtsmæssigheder ved at bibeholde i meget lokale (snævre) miljøer, da praksis da kan udvikle 
sig forskelligt. Omvendt kan en løsning nær det faglige miljø sikre en praktisk løsning, der kan 
fungere i relation til det miljø, hvor den skal effektueres. 
Da der på dette møde var stort afbud fra studenterrepræsentanterne bl.a. på grund af eksamen, 
videredrøftes punktet mere bredt i studienævnet efterfølgende. 
Da drøftelserne blev startet i slutningen af 2012, kunne det måske være en fordel at inddrage de 
studerende, der netop har forladt studienævnet pr. 31. januar 2012 og som har været med til de 
første drøftelser. 

 
 

6. Dispensationer, formandsgodkendt (lukket punkt) 
• 12-24309: Ansøgning om særlige eksamensforhold, CM-Aud. Imødekommet 
• 12-24310: Ansøgning om Indiv. Prøve, BSc.merc. Generel. Imødekommet 
• 13-172: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.Generel, Imødekommet. 
• 13-173: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, BSc.merc. Enin. Imødekommet. 
• 13-330: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-IVU, imødekommet. 
• 13-412: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, CM-SE, imødekommet. 

 
7. Dispensation til behandling på mødet (lukket punkt) 

 
Vedrørende dispensation fra studieaktivitetskrav i studieordning  
 
• 12-24313: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, 

Designledelse. Henvist til plan for færdiggørelse. 
• 13-310: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-IVU. 

Imødekommet med frist for færdiggørelse. 
• 13-389: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, 

BSC.merc.Enin.  Imødekommet med plan for færdiggørelse. 
• 13-392: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-AUD. 

Imødekommet med frist. 
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• 13-990: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-AUD, 
imødekommet med frist. 

• 13-1079: Ansøgning om dispensation for studieaktivitetskrav i studieordning, CM-AUD. 
Imødekommet med frist. 
 

 
Vedrørende eksamensforhold: 
 

1. årsprøve og mere end 3 eksamensforsøg: 
• 13-1220: Ansøgning om 5. eksamensforsøg /deltagelse i reeksamen i februar, 

BSC.merc.Generel. Imødekommet betinget. 
 
Aflevering udenfor eksamensperiode – Digital eksamen – deltagelse i reeksamen 
• 13-390: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, Designledelse. Imødekommet. 
• 13-930: Ansøgning om deltagelse i reeksamen, BSC.merc.Merit. Afslag. 
• 13-986: Ansøgning om accept af for sent afl. obl. opgave, Supp.fag i Internt regnskab. 

Accepteret 
• 13-987: Ansøgning om accept af for sent afl. obl. opgave, Supp.fag i Internt regnskab. 

Accepteret. 
• 13-988: Ansøgning om accept af for sent afl. obl. opgave, Supp.fag i Internt regnskab. 

Accepteret. 
 

Individuel besvarelse: 
• P.t. ingen. 

 
Særlige eksamensforhold: 
• 13-391: Ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-AUD. Imødekommet 
• 13-1072: ansøgning om særlige eksamensvilkår, CM-AUD. Imødekommet. 

 
Vedrørende uddannelsesforhold, fag, linjer og studieordninger: 
 
    Fag på andet campus – skift af fag på uddannelse/linje: 

• 12-24311: Ansøgning om skift af obl. fag. CM-IVU. Godkendt. 
• 13-1078: Ansøgning om udvidelse af fag/ECTS på fag og uddannelse, Internship,CM-SE. 

Afvist. 
• 13-1231: Ansøgning om eksamen i valgfag før bestået EØ supp.fag, CM-AUD. 

Imødekommet. 
 
Vedrørende kandidatspecialet afslutter uddannelsen og andet vedr. speciale: 

• 13-1076: Ansøgning om at kandidatspecialet ikke afslutter uddannelsen, Designledelse. 
Imødekommet. 
 

  



Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding 
4. februar 2013 

 5 

 
 
Vedrørende merit og forhåndsgodkendelse af merit: 
 

• 13-301: Ansøgning om merit for fag bestået på anden cand.merc. linje. Godkendt.. 
• 13-388: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit på udlandsophold, CM-SE. Delvis 

godkendt. 
• 13-432: Ansøgning om merit for fag bestået på anden cand.merc. linje. Godkendt. 
• 13-717: Ansøgning om endelig merit fra udlandsophold, BSC.merc.Enin. Godkendt. 
• 13-974: Ansøgning om endelig merit for udlandsophold, CM-IVU. Godkendt. 
• 13-1812: Ansøgning om forhåndsmerit for fag på anden linje, BSC.merc. IB. Godkendt. 
• 13-1836: Ansøgning om forhåndsmerit for udlandsophold, BSC.merc. Generel, 

imødekommet. 
 
 

Vedrørende valgfag og praktik: 
• 12-24312: Ansøgning om godkendelse af valgfag /studieophold,  DL. Imødekommet. 
• 13-935: Ansøgning om godkendelse af valgfag, Designledelse. Godkendt. 
• 13-1226: ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag på CBS, CM-SL. Godkendt. 

 
 

Vedrørende faglig vurdering om optagelse 
• 13-713: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til Designledelse. Direkte adgang. 
• 13-718: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til reg.revisor/cand.merc. aud. 

Afventer faglig vurdering. 
• 13-964: Ansøgning om faglig vurdering vedr. adgang til cand.merc. aud. Supp. anvist. 
 

 
Vedrørende tilmelding efter frist: 

• P.t. ingen.  
 
8. Eventuelt 
  
 
Jesper Piihl     Kirsten Høg 
Studienævnsformand /   Studienævnssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 


